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Overgang van GLLWS naar LAT
Voor een sch ipper is het van cruc iaa l belang de diepte to t het bodem - 

oppervlak en het getij te kennen. H iervoor w ord t gebru ik  gem aakt van 

nautische kaarten enerzijds en ge tijta fe ls  anderzijds. Zowel de ge tij- 

ta fe ls ais de nautische kaarten worden gerefereerd naar eenzelfde 

reductievtak, to t op heden de gem iddelde Laagste taagwaterstand bij 

sp ring tij (GLLWS).

Het probteem m et de huidige gebru ikte  reductievtakken in de Noord

zee, is dat ieder Noordzeeland m in of m eer zijn eigen reductievtak 

hanteert, w a t de navigatie bij het overschrijden van de grenzen er niet 

op vergem akke lijk t. Om dit euvet uit de weretd te hetpen, is op in te r

na tionaa l niveau bestist om het reductievtak te standaardiseren naar 

LAT.

LAT staat voor "Lowest A stronom icat Tide", de Laagste w aterstand die 

per Locatie w ord t bepaatd aan de hand van astronom ische voo rspe l

lingen.

Zoats figuu r 1 weergeeft, verandert de ware diepte niet bij overgang van 

GLLWS naar LAT. De ligging van het reductievtak verandert, w aardoor 

de getijwaarden in het getijboekje en de dieptes in de nautische kaa r

ten w ijzigen. De getijhoogte in het getijboekje zal over het algem een 

toenemen, te rw ijl de kaartd iepten zullen afnem en. Door gebru ik te 

maken van de laagst voorspelbare waarde ais reductievtak, zullen de 

getijhoogten nog zeer u itzonderlijk  negatieve waarden aannem en en 

zal het bij gem iddelde w eersom standigheden a ltijd  m in im aa l even 

diep zijn ais op de zeekaart staat aangegeven.

Voor de be langrijkste  locaties in het kust- en Scheldegebied is het v e r

sch il tussen GLLWS en LAT (corresponderend m et de rode p ijl in figuur 

1) , u itged rukt in dm, terug te vinden in tabel 1.
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ware dieptekaartdiepte
GLLWS kaartdiepte

LAT

Figuu r 1: LAT en GLLW S red uc tiev lakken

Locatie

(zie figuren 2 en 3)

Verschil tussen GLLWS 

en LAT (dm)

Nieuw poort 1,4

Oostende 1,1

Zeebrugge 0,4

Vlissingen 2,4

Terneuzen 2,5

Hansweert 2,5

Bath 3,0

Prosperpolder 2,4

Zandvlie ts lu is 2,4

Liefkenshoek 2,9

Ka Ilo 3,1

Antwerpen 3,0

Hem iksem 2,9

Schelle 2,9

W intam 2,9

Tabel 1 : v ers c h il tussen  GLLWS en LAT, u itg e d ru k t in dm , voor de be la n g rijk s te  
locaties  in het k u s t- en S che ldegeb ied .
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Zeebrugge

O ostende'

N ieuw poort

F iguu r 2: ligging g e tijm e te rs  kustgeb ied

Zandvlietsluis

Kalloslui;

ScheUe/Wintam.

Figuu r 3: ligging g e tijm e te rs  S che ldegeb ied
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LAT lig t over het algem een lage r dan GLLWS. Dit betekent dat in een 

kaa rt gebaseerd op LAT in de meeste gevallen de gekarteerde diepten 

m inde r zijn dan in een kaart gebaseerd op GLLWS. F iguren 4 en 5 to 

nen het ve rsch il in dieptebeetd tussen een kaart m et een dieptebeetd 

ten opzichte van GLLWS en een kaa rt m et een dieptebeetd ten opzichte 

van LAT. Dit heeft uiteraard geen gevolgen voor de w e rke lijke  w a te r

diepte om dat e r m eer getij m oet opgeteld worden bij de kaartd iepte 

om tot de w e rke lijke  waterd iepte te komen.

F ig u u r 4: k a a rt m et d iep teb ee td  ten  opzichte  van GLLWS  
(n iet gesch ik t v oor navigatie ).

F ig u u r 5: k a a rt m et d iep teb ee td  ten  opzichte  van LAT 
(n iet gesch ik t v oor navigatie ).
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De conversie naar LAT is van s ta rt gegaan in het m eest noordelijke 

deel van de Noordzee.

Sinds medio 2006 worden de zeekaarten van de Nederlandse Dienst 

der Hydrografie s te lse lm atig , van noord naar zuid, om gezet van 

GLLWS naar LAT. In de eerste he lft van 2008 w ord t de om zetting van 

de Nederlandse hydrografische kaarten van Zeetand en de Zuidelijke 

Noordzee doorgevoerd.

Op woensdag 5 m aart 2008 zat door de Vtaamse Hydrografie en R ijks

w a te rs taat worden overgegaan naar LAT in het werkingsgebied van 

het Gem eenschappelijk Nautisch Beheer voor w a t be tre ft Schetde- 

ECS, WESP, SNMS, info t.b.v. baggerwerken, d iep te -in fo rm a tie  vanaf 

de verkeerscentrates, etc.. Dit zat worden bekend gem aakt aan de 

scheepvaart via een Bericht aan Zeevarenden.

Nieuwe edities van de Vtaamse nationale en in ternationate kaarten 

- papieren en e lektron ische zeekaarten (ENC) - zutten pas na deze 

datum  door de Vtaamse Hydrografie ste tste tm atig  in LAT worden 

geproduceerd.

Gezien de gefaseerde overgang naar LAT en de grote verscheiden

heid aan hydrografische eindproducten - papieren en e lektron ische 

peitptannen (ECS) en zeekaarten (ENC) - zat het voorkom en dat 

gebieden op de ene kaart m et diepten t.o.v. LAT gekarteerd staan en op 

een andere kaart m et diepten t.o.v. GLLWS. Vandaar dat het be langrijk  

is om het verm elde reductievtak op etke kaart na te kijken en correct 

toe te passen.

De in ternationate overgang naar LAT heeft op te rm ijn  ats voordeel dat 

op de hete Noordzee hetzelfde reductievtak geb ru ik t w ordt.

Overname van gegevens uit deze uitgave is a lteen toegestaan m et vo lled ige
b ron ve rm e ld ing : MDK - A fde ling  Kust - V laam se H ydrogra fie

Deze b rochure  is ook te vinden op het in te rn e t: w w w .v laam sehyd rog ra fie .be
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http://www.vlaamsehydrografie.be
http://www.magenta.be

